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اخبار
گزارشيازتالشکارکنانپخش
فرآوردههاينفتيمنطقهگيالنبراي
سوخترسانيدرزيربارشبرفشديد

گيلان  :همزمان با کاهش  ۲۰درجهاي هواي
استان گيالن ( طبق پيشبيني و اطالعيههاي
صادره اداره کل هواشناس��ي اس��تان) ازش��ب
يکش��نبه مورخ ( )۹۸/۱۱/۲۰که بارش شديد
بيش از يک متر برف را در شهرستانهاي استان
به همراه داشته است با تشکيل جلسات متعدد
درون و برون س��ازماني تامين سوخت درتمام
نواحي استان گيالن به طور ويژه در دستور کار
شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه
قرار گرفت  .تامين س��وخت مجاري عرضه (
بنزين ونفتگاز) با ظرفيت کامل  ,کنترل و تامين
سوخت مصرف کنندگان عمده درصورت قطعي
گاز ،تامين س��وخت ديزل ژنراتوهاي مصرف
کنندگان عمده و مرغداريها و همچنين آماده
بودن کليه مجاري عرضه براي شرايط بحران
و احراز آمادگي براي پايداري سوخترس��اني در
ش��رايط بحراني و اقدام پيشگيرانه خسارت به
تاسيس��ات از جمله مهمتري��ن مصوبات اين
جلس��ات بود.به منظور پاي��داري انبار نفت به
عنوان رکن اصلي تامين  ،نگهداش��ت و توزيع
فرآوردههاي نفتي استان  ،از دقايق اوليه بارش
ش��ديد برف عمليات برف روبي و پاکسازي با
تجهيزات ش��رکتي و همچنين دستگاههاي
امداد رس��ان به صورت مس��تمر انجام و کليه
معاب��ر و مس��يرهاي ورودي و خروج��ي انبار
نفت براي تردد نفتکشها در شرايط سرويس
قرار دارد و سوخترس��اني به صورت مستمر در
حال انجام است.براس��اس اطالع��ات واصله
عمليات برفروبي مرکز سوختگيري هواپيمائي
شهيد اسدپور رش��ت  ،نواحي نه گانه ( رودبار
 ،رودس��ر ،الهيجان  ،آس��تارا  ،انزلي  ،رشت ،
فومن  ،صومعه سرا  ،تالش) جايگاههاي عرضه
س��وخت ( پمپ بنزينها و س��ي ان جيهاي
اس��تان ) نيز با حضور و تالش دس��تگاههاي
امدادي  ،مالکين جايگاهها و روسا  ،مسئولين
و کارکنان مراکز سوخترساني و نواحي در حال
انجام است و تردد رواني را به همراه داشته است
.با تالش شبانه روزي و بي وقفه همکاران در
بخش عملياتي وستادي عمليات سوخترساني
با سرعت بيشتري درتماميمخازن جايگاهها
و مجاري عرضه اس��تان انجام شده و تاکنون
نيز ادامه دارد.الزم به ذکر اس��ت که مسئولين
شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه
گيالن در مورد مناطق سخت گذر نيزتمهيداتي
قبل ازبارش برف انديشيده و با توجه به مسدود
بودن راهها بر خريد  ،ارس��ال و ذخيره س��ازي
س��وخت اين مناطق نظارت کامل داشتهاند و
با پيشبيني مسدوديت راههاي انتقال سوخت
در بخشهاي وسيعي از استان باالخص مناطق
کوهستاني و سخت گذر نظارت بيشتري را در
روزهاي اخير بر انتقال و توزيع فرآورده اعمال
کرده و تاکيد بر تامين  ،ذخيره س��ازي و توزيع
سوخت فروش��ندگيها باالخص اين مناطق را
در ص��در برنامههاي کاري خود ق��رار دادهاند .
گفتني اس��ت شرکت ملي پخش فرآوردههاي
نفتي منطقه گيالن جزو ش��رکتهاي خدمات
رسان است که در زمان بارش برف بدون وقفه
و تعطيلي مشمول ساير ادارات و دستگاههاي
دولتي به طور تمام وقت مشغول سوخترساني به
اقصي نقاط استان ميباشد و با توجه به قطعي
برق در برخي از مناطق غرب و ش��رق استان
جايگاههاي سوخت تحت پوشش با استفاده از
ديزل ژنراتور بصورت  ۲۴ساعته بدون توقف در
حال سوخترساني به مردم شريف استان هستند.
الزم بذکر اس��ت اين شرکت نسبت به تامين
س��وخت ديزل ژانراتورهاي مصرف کنندگان
عمده نيز اقدامات بايستهاي انجام داده است .
تشكر استاندار كرمانشاه از حضور
گسترده و پرشور مردم در راهپيمايي
يوم اهلل  ٢٢بهمن

کرمانشاه سارا قاس�مي :استاندار كرمانشاه ،از
حضور گسترده و باشكوه اقشار مختلف مردم
علي رغم هواي س��رد تشكر و قدرداني كرد.
به گزارش واحد خبر اداره كل روابط عموميو
امور بين الملل استانداري؛ مهندس هوشنگ
بازوند كه در جمع باشكوه فجرآفرينان حضور
داشت در گفت و گويي با خبرنگاران به خلق
اين حماسه بي نظير و بي بديل توسط مردم
واليت مدار ،مومن ،انقالبي و جهادگر اشاره
كرد و اظهار داشت :امروز مردم كرمانشاه به
عنوان پشتيبان نظام و واليت در راهپيمايي
با عظمت و باش��كوه ٢٢بهمن حضور يافتند
و ضم��ن تجديد ميث��اق با آرمانه��اي امام
راح��ل(ره) و رهب��ر معظم انق�لاب ،اقتدار و
عظمت ملت و نظام اسالميرا به ياد فداکاري
سردار دلها نمايش گذاشتند

اخبار

دو واحد توليدي شهرک صنعتي ساوه استان مرکزي به بهره برداري رسيد

مرکزي-سينا شاهسواراني :به گزارش روابط
عموميشرکت ش��هرکهاي صنعتي استان
مرکزي مصطفي آمره مدير عامل شركت در
حاش��يه افتتاح شرکت ونانه گفت :اين واحد
توليدي در زميني به مساحت  1250مترمربع

و با سرمايهاي بالغ بر 5ميليارد تومان و اشتغال
 15نفر ساخته شده و ساليانه ظرفيت توليد
يك هزار تن خمير و پنير پيتزا را دارد.وي در
ادامه گفت  :شرکت طعم ناب گلهاي بهاري
توليد کننده ساالد الويه در زميني به مساحت

 5هزار مترمربع با سرمايه ايي بالغ بر  3ميليارد
تومان و اشتغال  10نفر به بهربرداري رسيده
است .آمره اظهار داشت  :در شهرک صنعتي
ساوه با يك هزارو  167هکتار زمين صنعتي
تعداد  170واحد کوچک و متوس��ط مستقر

افتتاح پروژههاي شركت پااليش نفت
اصفهان به توسعه اقتصاد ملي کشور
کمک ميکند

ميباشند.گفتني است همزمان با اين برنامه
افتتاحيه واحدهاي توليدي  ،پروژه زيرسازي و
آسفالت ورودي شهرک صنعتي ساوه توسط
معاون سياسي  ،امنيتي و اجتماعي استانداري
مرکزي به بهره برداري رسيد.

طرح کاداستر در ۱۸۰هزار هکتار از اراضي ملي استان اردبيل اجرا ميشود
اردبيل پروين حسيني  :مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري
استان اردبيل گفت :طي نزديک به دو سال گذشته ۳۳۰
هزار هکتار نقشهبرداري در قالب طرح کاداستر در اراضي
ملي اس��تان انجام ش��ده و اين طرح در سطح  ۱۸۰هزار
هکتار ديگر نيز اجرا ميشود  .شهامت هدايت در حاشيه
بازديد از طرحها و پروژههاي منابع طبيعي و آبخيزداري
اين شهرستان افزود :در ادامه اين طرح و تثبيت مالکيت
دول��ت برعرصهها و همچنين صدور س��ند مالکيت تک
برگي براي همه اراضي مليدر اختيار منابع طبيعي در حال
حاضر نيز  ۱۸۰هکتار از اراضي ملي در حال اجراي طرح
کاداس��تر اس��ت .وي يکي از رويکردهاي مهم اداره کل
منابع طبيعي و آبخيزداري اس��تان اردبيل را حل مشکل
اخت�لاف در اراضي ملي اعالم کرد و افزود :اجراي ۳۳۰
هزار هکتار نقشهبرداري در قالب طرح کاداستر منجر به
کاه��ش اختالفات مردم با منابع طبيعي ش��ده و در اين
زمينه ج��ا دارد از حمايتهاي ش��وراي حفظ بيتالمال،
دس��تگاه قضايي و ني��روي انتظاميقدرداني ش��ود.وي
افزود:در حال حاض��ر با اجراي اين طرح  ۱۰هزار هکتار
زمين کش��اورزي به مجموع اراضي کش��اورزي اس��تان
اضافه ش��ده و در اختيار کش��اورزان مناطق مختلف قرار
گرفته اس��ت.مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان
اردبي��ل گفت :در راس��تاي اجراي طرح رف��ع تداخل در

منطقه جنوب استان اردبيل  ۲هزار  ۴۰۰هکتار از اراضي
ملي و تحت مديريت اين اداره منفک و به مجموع اراضي
کشاورزي منطقه جنوب اين استان افزوده شد.وي افزود:
از اي��ن ميزان  ۲هزار و  ۹۰هکتار مربوط به خلخال بوده
و  ۳۱۰هکتار نيز در شهرس��تان کوثر واقع ش��ده است.
او اظه��ار داش��ت :از مجم��وع  ۳۲ه��زار و  ۴۰هکتار از
اراضي مطالعه ش��ده براي رفع تداخل در جنوب اس��تان

اردبي��ل  ۲۲هزار و  ۵۲۰هکت��ار در  ۱۰پالک مربوط به
شهرس��تان خلخال و  ۱۰هزار و  ۵۲۲هکتار در قالب ۱۰
پالک منطقه کوثر واقع اس��ت.وي با بيان اينکه پيش از
اين نيز با راي کميس��يون رفع تداخل استان چهار هزار
و  ۵۰۰هکت��ار از اراضي ملي تحت مديري��ت اين اداره
جدا و به کش��اورزان خلخال واگذار ش��ده ،اظهار داشت:
با اج��راي طرح رفع تداخل عالوه ب��ر حل اختالف بين

منابع طبيعي و کش��اورزان زمينه براي رونق و توس��عه
کشاورزي در مناطق مختلف اس��تان فراهم شده است.
وي با بيان اينکه  ۵۰درصد از مجموع مصوبات جلسات
کميس��يون رفع تداخل اس��تان اردبيل ب��ه اراضي مورد
اختالف شهرس��تانهاي خلخال و کوث��ر در جنوب اين
اس��تان تخصيص يافته  ،افزود :با تسريع در رفع تداخل
رتبه  ۳۰اين اس��تان در سال گذش��ته به  ۱۲کشور ارتقا
يافت.مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري اس��تان اردبيل
از مناب��ع طبيعي به عن��وان نعمت خ��دادادي ياد کرد و
گفت :همه بايد دغدغه حفاظت و صيانت از اين سرماي ه
ارزشمند الهي و مواهب خدادادي را داشته باشيم و اجازه
ندهيم تا درختي قطع ش��ده و يا عدهاي سودجو بخواهند
تخريب منابع طبيعي را انجام دهند.هدايت در ادامه افزود:
در مناطق جنگلي براي ساکنان ،آبگرمکنها و همچنين
تنورهاي گازي با سوختهاي فسيلي در نظر گرفته شده
تا در اين مناطق از قطع درختان جلوگيري شده و نسبت
به بهرهگيري از س��وختهاي فسيلي توسط ساکنان اين
مناطق اقدام ش��ود.مديرکل مناب��ع طبيعي و آبخيزداري
استان اردبيل با بيان اينکه مشکالت زيستمحيطي براي
همه خسارتبار بوده و دخالت در طبيعت آثار زيانباري را
به همراه دارد ،تصريح کرد:همه بايد نسبت به طبيعت و
محيط زيست مهربان بوده و حرمت آن را حفظ کنند.

مدير شعب بانک کشاورزي ايالم؛

رشد  ۲۲درصدی پرداخت تسهیالت بانک کشاورزی استان ایالم تا پایان دی ماه ۹۸

ايلام  -آذر يعقوبي�ان : :مدي��ر ش��عب بان��ک کش��اورزي اس��تان ايالم
ضم��ن تبريک ايام اهلل دهه مب��ارک فجروگراميداش��ت پيروزي انقالب
اس�لاميگفت :ش��عب اين بانک تا پايان ديماه سالجاري در مجموع بالغ

بر  5420ميليارد ريال تسهيالت به تعداد  26139نفر پرداخت گرديده که
از نظر مبلغ نس��بت به مدت مشابه سال قبل  22درصد رشد داشته است
اس��تان بيشترين تسهيالت را در بخش اش��تغال روستايي به مبلغ 1204
ميليارد ريال و به تعداد  1925نفر پرداخت نمودند .عزت پناه مدير ش��عب
بانک کش��اورزي گفت :در بخش خسارت سيل مبلغ  244ميليارد ريال و
تع��داد  6859نفر و نيز مبلغ  450ميلي��ارد ريال کمک بالعوض به تعداد
 12458نفر کمک بالعوض به آس��يب ديدگان از س��يل پرداخت گرديده
اس��ت در بخش تس��هيالت قرض الحس��نه ازدواج  329ميليارد به تعداد
 1094نفر پرداخت گرديده است که از کل اعتبارات پرداختي مبلغ 2688
ميلي��ارد ريال و تعداد  14128نف��ر از محل منابع داخلي و مابقي از محل
کمکهاي فني اعتباري...و صندوق توس��عه ملي وساير اعتبارات تکليفي
پرداخت گرديده اس��ت .عزت پناه گفت :در حوزه وصول مطالبات بانک و

با توجه به مس��اعدتهاي قانوني و اعمال شده توسط دولت خدمتگزار و
نيز رس��الت ذاتي بانک کشاورزي در جهت مساعدت به بخش کشاورزي
و دام از محل اعتبار زلزله استانهاي کرمانشاه و ايالم تعداد  24674نفر به
ميلغ  5690ميليارد ريال مورد مساعدت قرار گرفتند .از محل اعتبار بند خ
ماده  33قانون بودجه س��نواتي تعداد  6984نفر به مبلغ  563ميليارد و از
محل اعتبار بند ل تبصره  16قانون بودجه سنواتي تعداد  913نفر به مبلغ
 253ميليارد ريال مورد مس��اعدت و تعيين تکليف و تسويه مطالبات قرار
گرفتند .در پايان مدير ش��عب بانک کشاورزي گفت :اين بانک با همت و
تالش همه همکاران س��اعي و تعاملي که با دستگاههاي اجرايي ذيربط
برقرار کرده س��عي نموده است که از تمام ظرفيتهاي خود براي کمک به
بخش کشاورزي استان در جهت ارتقاء توليد و اشتغال مولد حداکثر بهره
برداري را بنمايد.

اهداء لوح تقدير به مديرکل بنياد مسکن انقالب اسالمياستان قم

ق�م -زين�ب اکب�رزاده -ب��ه گ��زارش روابط
عموميبنياد مس��کن انقالب اسالمياستان
قم ،آقاي مهندس نبيان  ،معاون وزير راه و
شهرسازي و مديرعامل سازمان ملي زمين
و مس��کن  ,با اهداء ل��وح تقدير به مهندس
ي
بلدي مديرکل بنياد مسکن انقالب اسالم 
اس��تان قم  ,از زحمات و تالش��هاي ايشان
در راس��تاي پيگيري و آغاز عمليات اجرايي
پ��روژه دو ه��زار واحدي طرح اق��دام ملي
مسکن تقدير و تشکر نمودند.
پيش�رفت  95درص�دي پ�روژۀ اح�داث

تصفيهخانۀ پساب ش�هري در فوالد مبارکه

اصفهان مريم کربالي��ي  :فوالد مبارکه در
راس��تاي تعهد به مس��ئوليتهاي اجتماعي
خود و بـــا هـــــدف پيشگيــــــــري
از ورود پسابهاي ش��هري به زايندهرود و
محيطزيست و همچنين با رويکرد استفاده
از پس��اب تصفيهش��ده در چرخۀ توليد خود
بهعنوان منبعي پايدار ،با همکاري س��ازمان

آب و فاض�لاب اس��تان اصفه��ان ،پ��روژۀ
ايجاد ش��بکۀ جمعآوري پسابهاي شهري
 9شهر از شهرس��تانهاي مبارکه و لنجان
را در دس��تور کار خود ق��رار داد.اين مطلب
را مدير اجراي پروژههاي انرژي و س��ياالت
فوالد مبارکه گفت و افزود :بر اين اس��اس
استحصال پسابهاي شهري در تصفيهخانۀ
 PU21تعريف ش��د که در ح��ال حاضر با
پيش��رفت  95درصدي در مرحلۀ راهاندازي
کامل است.
عليرضا اس��تکي افزود :باتوجهبه مشکالت
خشکسالي و کمآبي رودخانۀ زايندهرود ،انجام
مطالعات مربوط به تعيين منابع پايدار آب و
حل مشکل آب شرکت فوالد مبارکه بهلحاظ
کميو کيفي قراردادي ميان فوالد مبارکه و
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان با
موضوع خريد پس��ابهاي شهرس��تانهاي
مبارکه و لنجان منعقد ش��د.وي در تشريح
عملک��رد اين پروژه با بي��ان اينکه تصفيۀ

اوليه پس��ابهاي جمعآوريش��ده در چهار
تصفيهخانۀ ش��هرهاي زرينش��هر ،مبارکه،
صفائي��ه و ورنامخواس��ت انجام ميش��ود،
گفت :پس��ابهاي تصفيهش��ده در ادامه به
تصفيهخان��ۀ آب فوالد مبارک��ه ()PU13
هدايت ،و پ��س از آن با خط  600ميليمتر
به تصفيهخانۀ استحصال پسابهاي شهري
منتق��ل ميش��ود.مدير اج��راي پروژههاي
ان��رژي و س��ياالت فوالد مبارک��ه تصريح
ک��رد :ف��از اول اين پ��روژه ش��امل احداث
مخزن  3000مترمکعبي و خط انتقال 600
ميليمت��ر در واحد  PU13در ارديبهش��ت
س��ال  97به بهرهبرداري رس��يده است.او با
تأکيد بر اينکه تصفيهخانۀ احداثش��ده در
اين پروژه از بهروزترين تکنولوژيهاي روز
دنيا بهرهمند است ،گفت :برخي از تجهيزات
اين سيستم عبارتاند از :آشغالگير ،سيستم
تزريق مواد ،منعقدس��ازي ،سيستم ،DAF
فيلترهاي خودش��وينده ،گندزدايي با اش��عه

.UVاستکي با بيان اين موضوع که جهت
کاهش دورريز پس��اب و همچنين افزايش
راندمان و عمر ممبرانهاي سيس��تم RO
از سيس��تم  UFمس��تغرق براي اولين بار
در خاورميان��ه در اين تصفيهخانه اس��تفاده
ش��ده اس��ت ،اف��زود :در حال حاض��ر کليۀ
تجهيزات مربوط به اين سيستم وارد سايت
فوالد مبارکه ش��ده و عمليات احداث سولۀ
ش��يميايي مربوط به اين سيس��تم به اتمام
رس��يده و عمليات نص��ب آن در حال انجام
است.اس��تکي در بخش ديگري از سخنان
خود گفت :با توجه به استراتژيک بودن اين
تجهيزات ،مقدمات الزم جهت عقد قرارداد
ب��ا ش��رکتهاي دانشبنيان داخل��ي انجام
شده تا امکان بوميس��ازي و ساخت آنها
در داخل کش��ور مهيا گردد.وي درخصوص
مش��خصات فني اين پروژه گفت :اين طرح
در مس��احتي حدود  20ه��زار مترمربع و با
هزين��هاي بالغبر  650ميلي��ارد ريال و 10

ميليون ي��ورو با ظرفيت 1500مترمکعب بر
س��اعت و با قابليت افزاي��ش ظرفيت تا 3
هزار مترمکعب بر ساعت احداث شده است،
ضمن اينکه در س��اخت اين تصفيهخانه از
حداکثر توان ش��رکتهاي داخلي در تأمين
تجهيزات ازجمله کابل ،تابلو برق ،جرثقيل،
مخازن ذخيره مواد ش��يميايي و  ...استفاده
شده است.استکي خاطرنشان کرد :در حال
حاض��ر تماميمراحل پيشراهان��دازي اين
پروژه طي شده و پيشبيني ميشود تا اواخر
س��ال جاري بهطور کامل راهاندازي ش��ود.
مدي��ر اجراي پروژههاي انرژي و س��ياالت
فوالد مبارکه در بخش پاياني س��خنان خود
از زحم��ات و همکاري هم��کاران معاونت
اجراي پروژهها ،مديريت ارشد خدمات فني
و پشتيباني ،مديريت و کارکنان ناحيۀ انرژي
و سياالت ،شرکت مهندسي فوالد و شرکت
آبس��ان زالل خاورميانه بهعن��وان پيمانکار
مجري طرح تقدير و تشکر کرد.

با اعتباري بالغ بر  44ميليارد تومان؛

پروژههاي آب و فاضالب قم با حضور استاندار به بهره برداري رسيد

قم -زينب اکبرزاده 8 -پروژه ش��رکت آب و
فاضالب با اعتباري بالغ بر  44ميليارد تومان
با حضور استاندار قم افتتاح و به بهرهبرداري
رس��يد.به گزارش روابط عموميشرکت آب
و فاضالب اس��تان قم 8 ،پروژه شرکت آب
و فاضالب قم ش��امل اج��راي بيش از 20
هزار متر توس��عه و اصالح شبکه فاضالب،
راهاندازي نيروگاه خورشيدي  100کيلوواتي،
حفر و تجهيز دو حلقه چاه ،احيا و بهسازي
چاههاي آب ش��هري ،اج��راي  24کيلومتر
شبکه آب ،حصار کشي چاهها و بازطراحي
و افزايش راندمان ايس��تگاه پمپاژ و فاز دوم
مرکز تلهمتري و کنترل از راه دور تأسيسات
با اعتباري بالغ بر  44ميليارد تومان با حضور
استاندار ،فرماندار و جمعي ديگر از مسئوالن

استان به بهرهبرداري رسيد.استاندار :سرعت
در اجرا از مزاياي پروژههاي آبفا استاستاندار
ق��م در آيي��ن بهرهبرداري از اي��ن پروژهها
اس��تفاده بهينه از منابع آب��ي و انرژيهاي
تجديد پذير را از جمل��ه مزاياي پروژههاي
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان برشمرد و
گفت :از مزيتهاي پروژههاي ش��رکت آب
و فاضالب س��رعت در اجراي آن است به
طوري که نيروگاه خورشيدي  100کيلوواتي
که امروز افتتاح ش��د از زمان کلنگ زني تا
بهرهبرداري از آن تنها دو ماه طول کش��يد.
دکتر بهرام سرمس��ت همچنين با اش��اره
به اقليم گرم ق��م و روزهاي بلند آفتابي در
اين شهر اظهار داشت :با توجه به مقرون به
صرفه بودن استفاده از پنلهاي خورشيدي

ب��راي توليد برق ،ش��رکت آب و فاضالب
اس��تان قم ميتواند در بهرهب��رداري از اين
پنلها الگوي ساير دستگاههاي استان قرار
گيرد.
 اح�داث ني�روگاه خورش�يدي 100

کيلوواتي در دو ماه

مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم
نيز در اين مراسم با اشاره به افتتاح نيروگاه
خورشيدي  100کيلوواتي تأسيسات آبرساني
ش��هيد وفايي گفت :اين نيروگاه چهارمين
نيروگاه خورشيدي آبفا است که با اعتباري
بال��غ بر  11ميليارد تومان در کمتر از دو ماه
از زمان کلنگ زني به بهرهبرداري رس��يد.
وي اس��تفاده از منابع ان��رژي تجديد پذير،
اشتغالزايي ،کاهش آلودگي محيطزيست،

درآمدزايي و استفاده از ظرفيت توليد داخل
را از اهداف احداث اين نيروگاه خورش��يدي
برشمرد و اظهار داشت :ميزان برق توليد اين
نيروگاه در سال  168هزار کيلووات ساعت
اس��ت و س��االنه بيش از  92تن دياکسيد
کربن را کاه��ش ميدهد.دکتر علي صادق
پور اجراي بيش از  40کيلومتر ش��بکه آب
و فاضالب را ديگر پروژه مورد بهرهبرداري
عنوان و خاطرنشان کرد :اين شبکهها براي
بيش از آبرس��اني و جمعآوري بيش از 260
خانوار طراحي ش��ده اس��ت که در مناطق
مختلف شهر اجرا شده است.وي با اشاره به
احيا و بهسازي  10حلقه چاه شهري گفت:
با اج��راي اين پروژه ضمن افزايش کيفيت
آب 250 ،ليت��ر بر ثانيه ت��وان توليدي اين

چاهها به عنوان تأمينکننده آب ش��هر قم
در مواقع ضروري افزايش يافت.مديرعامل
شرکت آب و فاضالب استان قم بازطراحي
و افزايش راندمان ايستگاه پمپاژ تأسيسات
آبرساني شهيد وفايي را مورد توجه قرار داد و
اظهار داشت :اجراي اين پروژه  20درصدي
راندمان اين ايس��تگاه را افزايش داد و 600
ميلي��ون ريال نيز در س��ال صرفهجويي به
دنبال خواهد داشت.وي سامانه دوم تلهمتري
تأسيس��ات آب و فاضالب استان را از ديگر
پروژههاي م��ورد بهرهب��رداري ذکر کرد و
يادآور ش��د :اين س��امانه با اعتباري بالغ بر
 700ميليون تومان و به عنوان يک سامانه
پدافندي و به منظور اس��تفاده در ش��رايط
اضطراري راهاندازي شد.

استاندار كرمانشاه همگام با مردم در راهپيمايي بزرگ  22بهمن شركت كرد

کرمانشاه سارا قاس�مي:به گزارش واحد خبر
اداره كل رواب��ط عموم��يو امور بين الملل
اس��تانداري؛ مهندس هوش��نگ بازوند در

جم��ع باش��كوه فجرآفرين��ان با اش��اره به
خلق اين حماس��ه ب��ي نظير و ب��ي بديل
توس��ط مردم واليت مدار ،مومن ،انقالبي

و جهادگ��ر اس��تان كرمانش��اه هم��گام با
ديگر مردم ايران اس�لامياظهار داش��ت:
امروز مردم كرمانش��اه به عنوان پش��تيبان

نظ��ام و والي��ت در راهپيمايي با عظمت و
باش��كوه ٢٢بهمن حض��ور يافتند و ضمن
تجديد ميثاق با آرمانهاي امام راحل(ره) و

رهبر معظم انقالب ،اقتدار و عظمت ملت و
نظام اس�لاميرا به ياد فداکاري سردار دلها
نمايش گذاشتند

اصفهان مريم کرباليي  :استاندار اصفهان گفت:
يک پنجم فرآوردههاي نفتي کش��ور توسط
مجموعه پااليشگاه اصفهان تامين ميشود،
از اين رو برداش��تن قدمه��اي موثر در جهت
به روزرس��اني اين مجموع��ه تاثير مهميدر
کمک به اقتصاد ملي کش��ور خواهد داشت.
عباس رضايي در آيين افتتاح پروژههاي دهه
فجر در جمع خبرن��گاران ،اظهار کرد :حدود
 23درصد فرآوردههاي نفتي کش��ور توس��ط
شرکت پااليش نفت اصفهان تامين ميشود
و تمام بنزين توليدي اين مجموعه بنزين يورو
 ۵اس��ت .اين شركت با توليد  12ميليون ليتر
در روز ،س��وخت استان اصفهان و  ۱۶استان
کش��ور را تامين ميکند.وي افزود :افتتاح دو
پ��روژه« ،س��کوهاي بارگي��ري فرآرودههاي
س��بك و ويژه « و «پروژه تصفيه و استفاده
از فاضالب شهري» دو اقدام مهم در راستاي
برطرف کردن نيازهاي اين مجموعه اس��ت
.اس��تاندار اصفهان با بيان اينکه اصفهان در
منطقه خش��ک قرار دارد ،تاکيد کرد :با توجه
به اين موضوع و اينکه حضور و وجود صنايع
در اس��تان امري اجتناب ناپذير اس��ت ،از اين
رو اس��تفاده از پس��اب به ج��اي آب ،موجب
مص��رف بهينه و کمک ب��ه صرفه جويي در
مصرف آب اس��ت که خوش��بختانه با افتتاح
اين پ��روژه در اصفهان محقق گرديد.رضايي
تصريح کرد :به کمک اي��ن پروژه ۷۵۰ ،متر
مکعب آب مصرفي اي��ن مجموعه از طريق
پساب تامين ميشود که اقدام مهميدر جهت
بهينه س��ازي مصرف آب است .وي با تاکيد
ب��ر اينکه در حال حاض��ر اکثر مجموعههاي
صنعتي بزرگ به دنبال استفاده از پساب براي
تامين آب مصرفي مجموعههاي خود هستند،
خاطرنشان کرد :مجموعه پااليشگاه اصفهان
در استفاده از پس��اب مشکالتي دارد که نياز
به همکاري آبف��ا و اداره کل آب و فاضالب
استان است.اس��تاندار اصفهان گفت :ممبران
مورد نياز براي اين پروژه وارداتي است که اگر
با همکاري شرکتهاي دانش بنيان مستقر در
شهرک علميتحقيقاتي اصفهان انجام شود،
قدم مثبتي در جهت اس��تقالل و خودکفايي
خواه��د بود.رضاي��ي در مورد دومي��ن پروژه
شرکت پااليش نفت اصفهان گفت  :تا پيش
از اين تانکرها براي تخليه و بارگيري به داخل
پااليشگاه ميآمدند که به جهات مختلف به
صرف��ه و صالح نبود ،ام��ا اکنون با هزينهاي
بالغ بر  ۶۰ميليارد تومان ،سوخت مورد نياز با
سيستم اتوماتيک بارگيري ميشود.وي افزود:
اينکار صرفه جويي در وقت است و در مسايل
امنيتي نيز گاميموثر محسوب ميشود.
« هواي برفي مانع سوخترساني مطلوب
در جايگاههاي استان نشده است »

گيالن  :به نقل ازعباس��ي  ،مدير شرکت ملي
پخ��ش فرآوردههاي نفت��ي منطقه گيالن ؛
برودت هواي سرد و برفي مانع خدماترساني
بهينه کارکنان زحمت ک��ش اين منطقه در
جايگاههاي عرضه و مقاصد مصرف اس��تان
نش��ده است و سوخترساني با روند مطلوبي
درحال انجام است  .عباسي با اشاره به صدور
اطالعيههاي اداره کل هواشناس��ي اس��تان
مبني ب��ر ناپايداري ج��وي درهفته جاري و
ش��روع س��رما ؛ بارش برف از ش��ب گذشته
م��ورخ  ۲۰/۱۱/۹۸گفت  « :با اعالم کاهش
 ۱۰تا  ۲۰درجهاي برودت هوا سوخترساني
درجايگاهها و فروشندگيهاي استان در مناطق
عادي بخصوص مناطق صعب العبور به طور
کامل انجام شده است  » .مدير منطقه گيالن
از تمهيدات الزم براي مجاري عرضه سوخت
رسان در اس��تان خبرداد و افزود  « :با توجه
به پيشبيني يخبندان  ،عمليات ذخيره سازي
فرآوردههاي نفتي تماميمخازن جايگاهها و
مجاري عرضه سوخت اس��تان به طور ويژه
در دس��تور کار اين ش��رکت قرار گرفته ؛در
حال انجام اس��ت و مش��کلي از نظر تامين
سوخت در سطح استان وجود نخواهد داشت
 » .وي با اشاره به احتمال مسدوديت برخي
جادههاي استان براثر بارش برف افزود  « :از
قبل  ،ارسال فرآوردهها به نقاط صعب العبور
و ذخيره س��ازيها تا حد ممکن انجام ش��ده
است وسوخترس��اني نيز با تالش بي وقفه
همکاران نواحي نه گانه شرکت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي منطقه گيالن در شهرهاي
( رشت  ،انزلي  ،آستارا  ،تالش  ،رودسر ،فومن
 ،صومعه سرا  ،الهيجان و رودبار ) رانندگان
نفتکش��ها و جايگاهداران درقالب  ۱۲۴باب
جايگاه سوخت مايع و  ۱۳۰فروشندگي فعال
( ۳۵باب از آنها در مناطق صعب العبور است )
درحال انجام است».مدير منطقه گيالن گفت
 « :عمليات سوخترساني به همه روستاهاي
صعبالعبور در نيمه اول س��ال انجام شده و
سوخترساني به روستاهاي سخت گذر با قوت
تمام ادامه دارد و س��هميه پاييز و زمس��تان
خانوارهاي مصرف کننده نفت س��فيد اعالم
شده و تا پايان اسفند ماه سالجاري نيز اعتبار
دارند.

